
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OKÉNKO   RADNICE ………………. 

Vážení spoluobčané, 

ještě nedávno jsme si užívali vánočních svátků a nyní se Vám dostává do rukou první číslo 
letošního Měřínského zpravodaje, což znamená, že uplynuly dva měsíce roku 2015. Jak to 
rychle uteklo. V krátkosti bych Vás rád seznámil s plánovanými investičními akcemi tohoto 
roku, které již probíhají nebo které budou zahájeny později. 
 
Sokolovna – Kulturní dům Měřín   

Staveniště bylo předáno 9.2.2015 vítězné firmě z výběrového řízení, kterou se stala 
ždárská PKS. Cena dodavatelských prací je  29 mil. korun včetně DPH s dobou výstavby 
600 dní. V současné době došlo k zaplocení budovy včetně části předního parkoviště. 
Výstavba bude probíhat dle projektové dokumentace firmy Atelier WIK, Brno. Rekonstrukce 
bude financována pomocí úvěru, který bude soutěžen formou výběrového řízení. Bližší 
informace (úvěr,  výkresy stavby, atd.  ) budou zveřejněny na webových stránkách Měřína 
v sekci „Rozvoj a investice“. 

Zateplení budovy domu s pečovatelskou službou a zdravotního střediska 
 

Stavební práce již probíhají, dojde k výměně okenních a dveřních výplní, zateplení 
obvodových stěn a stropů. Stavbu provádí vítězná firma z výběrového řízení Stylstav  
Křižanov. Cena stavební prací je 2,7 mil. korun včetně DPH. Získaná dotace z operačního 
programu životního prostředí bude 1,7 mil. korun. Bude částečně omezen pohyb osob u 
střediska. 
 
Protipovodňová stěna na Balince 
 

Byla zahájena první etapa protipovodňových opatření na řece Balince na ulici 
Zabrána. Stavbu provádí vítězná firma Atika Lysý z Velkého Meziříčí v ceně díla 600 tis. 
korun včetně DPH. 
Výkresová část je dostupná na webových stránkách v sekci „Rozvoj a investice“. 
 
Výstavba inženýrských sítí pro RD Balinka - II.etapa 
 

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby inženýrských sítí 
v lokalitě Balinka, II.etapa.  Předpokládaná cena z projektové dokumentace je 16 mil. bez 
DPH. Po ukončení výběrového řízení bude stavba zahájena. Jedná se o výstavbu sítí a 
komunikací  pro 8 rodinných domů, v přípravě je i jeden bytový dům, pokud bude  zájem 
občanů o toto bydlení. Součásti je i přečerpávací stanice, pro případ přívalů vod od dálnice 
ulicí Zabrána a Zabránka. Následovat bude úprava hřiště a parku v místech, kde již hřiště 
stávalo. 
 
Přechody  pro chodce a chodníky Pustina a u Polovce 
 

Připravuje se projektová dokumentace na stávající přechod pro chodce u školy 
s úpravou na semafory jak pro zpomalení, tak pro tlačítkové s právem přednosti vstupu na 
přechod, osvětlení a zpřístupnění pro osoby se zdravotním postižením. 
Návrh projektu na webových stránkách. Dále se připravuje přechod pro chodce navazující na 
chodníky k autobusovým zastávkám v místní části Pustina. Návrh projektu je na webových 
stránkách. V přípravě je i chodník u rybníka Polovec- nad bobry.  
Investice a projekty provedené v roce 2014 najdete dále v obsahu zpravodaje. 
 
 



Sběr bioopadů 
 
Sběr a likvidace bioodpadů dle zákona bude řešit zastupitelstvo městyse na svém příštím 
zasedání. Informováni budete v dalším čísle zpravodaje a na infokanálu. 
 
 
Informace kabelové televize 
 

Kabelová televize rozšířila programovou nabídku digitálních programů jako je SPORT 
5, NOE, SLOVAK SPORT  TV2, Óčko EXPRES  a od 21.února  MŇAM TV. Vše lze naladit 
na kanále č.38.  Kompletní seznam programů bude otištěn v příštím zpravodaji. 
********************************************************************************************************* 

USNESENÍ č.   8/2014 
ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 17.12.2014 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE : 
1. Rozšířený  program jednání ZMM 8/2014. 
2.  Ověřovatele zápisu jednání ZMM 8/2014. 
3. Stanovení kompetencí radě městyse Měřín k provádění jednotlivých rozpočtových opatření. 
4. Plán činnosti kontrolního  výboru ZM  a plán činnosti  finančního výboru ZM na rok 2015. 
5. Dodatek č.1 ke smlouvě mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko, „ Měřín – Kanalizace Pustina“ 
6. Darovací smlouvu mezi městysem Měřín a TJ Jiskra Měřín – závlahový systém 
7. Darování pozemku par. č. 1370/9 o výměře 147 m2 v k.ú. Měřín  z vlastnictví Kraje Vysočina do 
vlastnictví městyse Měřín. 
8.Prodej části p.č. 61/1 v k.ú. Měřín o výměře 25 m2 dle GP č. 984-621/2014 za cenu 50,-Kč/m2. 
9.Prodej p.č. 226/11 v k.ú. Pustina u Měřína o výměře 577m2 za cenu 50,- Kč/m2 včetně 
   bezúplatného věcného břemene. 
10. Rozpočtové opatření 10/2014/7 ZM ve výši 1.242.909,-Kč ze dne 12.12.2014. 
11. Pronájem  části pozemku p.č.82 v k.ú. Měřín  a pronájem nebytového prostoru ( bývalá 
      čekárna) č.p.156 na Herna Bar. 
12. Rozpočet městyse Měřín na rok 2015. 
13. Rozpočtový výhled městyse Měřín 2016 – 2018. 
14. Smlouvu na výběr dodavatele úvěru mezi městysem Měřín a RTS Brno 
15. Smlouvu mezi městysem Měřín a Stylstavem s.r.o. Křižanov na akci Zateplení budovy 
      Zdravotního střediska Měřín. 
16.Činnost komisí jmenovaných pro konkrétní jednorázový účel bez nároku na finanční odměnu. 

 

II .BERE NA VĚDOMÍ  : 
1.Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
2.Informace z jednání rady městyse. 

 

III. POVĚŘUJE : 
1.Zastupováním městyse Měřín ve Sdružení rustikalistů pro volební období 2014 – 2018  
    Ivo Horáka. 
2. Zastupováním městyse Měřín ve Sdružení  dominikalistů  pro volební období 2014 – 2018 
     Ing. Jiřího Servíta. 
 
IV.ZPLNOMOCNILO : 
1.Starostu k  provedení rozpočtových opatření 11/2014  ke konci roku 2014 v příjmech i výdajích. 
         Ing. Jiří Servít, starosta v.r. 



ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY 
 
 Vážení občané . Na tomto místě přinášíme vždy  výpisy z posledních jednání rady městyse.  
Od posledního čísla se konalo celkem 6 zasedání rady. 
 Z kapacitních důvodů se redakce zpravodaje se souhlasem vedení radnice rozhodla v tomto 
čísle zveřejnit pouze výpisy z jednání rady od 1.ledna 2015.  Ve zpravodaji tedy  nebudou 
zveřejněny  dvě poslední rady z roku 2014 ( Rada č.19 a 20) . Kdo z Vás má zájem , může si tyto 
zápisy přečíst na www. stánkách obce v hlavní nabídce Rada a zastupitelstvo –Usnesení rady, kde 
jsou tyto zápisy pravidelně umístňovány.  Děkujeme za pochopení. 
********************************************************************************* 
Výpis  č. 1 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 14.1. 2015  

1. RM odsouhlasila program jednání.  Usnesení RM 1-1–15 
 

2. RMM projednala za účasti … jeho žádost o pronájem  nebyt. prostor  v č.p. 106 napravo na nádvoří 
na provozování šicí dílny a rozhodla na žádost …. rozhodnutí odložit. Usnesení RM 1 -2 -15 
 

3. Č.j. 15/15 - RMM  projednala návrh licenční smlouvy s OSA na veřejné provozování hudby před 
hlášením místního rozhlasu na 3.171,-Kč za rok 2015 a pověřila starostu aktualizací počtu venkovních 
reproduktorů. Po oznámení počtu reproduktorů do OSA a aktualizací smlouvy pověřuje starostu jejím 
podpisem.   Usnesení RM 1 -3 -15 
 

4. Protože p. ……… nepředložil platné stavební povolení na stavbu RD v lokalitě Balinka, k jehož 
předložení do konce 2014 se zavázal v Kupní smlouvě na tento pozemek, pověřuje RMM starostu aby 
zajistil u advokáta sepsání výzvy k plnění podmínek Kupní smlouvy.  Usnesení RM 1-4 -15 
 

5. Č.j. 25/15 – RMM bere na vědomí Usnesení soudu o zastavení řízení proti p. …, který byl žalován  
firmou EOS KSI Česká republika, s.r.o… . Žalobce vzal žalobu zpět. Náklady řízení žalobce zaplatil 
advokátovi Městyse Měřín p. Mgr. Sklenářové, která MM zastupovala. Městys  Měřín nemá v tomto 
soudním případu proti nikomu žádné pohledávky.Usnesení RM 1-5-15 
 

6. Č.j. 23/15, RMM schválila znění Výzvy k podání nabídky na Technický dozor stavebníka 
(dále jen TDS) na opravu sokolovny a současně rozhodla vyzvat k podání nabídky firmu Stavona spol. 
s.r.o. Jihlava, GARANT spol.s.r.o. Žďár n.S., Profi spol.s.r.o. Jihlava, Atelier WIK Brno . Dále RMM 
pověřila starostu zahájením jednání o vypsání výzvy na poskytnutí úvěru na stejnou akci a oslovením 
min. 5 finančních  ústavů. Usnesení RM 1-6-15 
 

7. RMM schválila znění Přílohy č. 3, Směrnice č. 8 o Cestovních náhradách na rok 2015. 
Usnesení RM 1-7-15 
 

8. Č.j. 3/15  RMM  bere na vědomí dopisy Min. živ. prostředí o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 
„ Národní plán povodí Dunaje“ a „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“  a  rozhodla 
podle požadavků MŽP tyto dopisy vyvěsit na úřední desce. Usnesení RM 1-8-15 
 

9. Č.j.19/15 - RMM projednala návrh Dodatku č. 6 pro rok 2015 ke Smlouvě o svozu odpadků s TS 
Velké Meziříčí a pověřuje starostu zjištěním, o kolik by se zvýšily celkové náklady na svoz a uložení 
odpadů. Usnesení RM 1-9-15 
 
10. Č.j. 16/15 RMM  bere na vědomí žádost p. … o přijetí do DPS a rozhodla zařadit ji do seznamu 
žadatelů a  toto oznámit žadateli. Usnesení RM 1-10-15 
 

11. Č.j. 6/15 RMM rozhodla povolit bezplatná vyvěšení cedulí na sloupy veřejného osvětlení o výstavě 
„Stavíme, bydlíme“, která se bude konat v Třebíči a v Jihlavě. Žádost podala fi. Omnis Olomouc,a.s..     
Usnesení RM 1-11-15 



 

12. Č.j. 2/15 RMM projednala žádost p…., o přidělení bytu v č.p. 255 a rozhodla žádosti vyhovět a 
pronajmout byt po jeho vyklizení předchozím nájemcem. Usnesení RM 1-12-15 
 

13. Č.j. 1092/14 RMM vzala na vědomí Zprávu o činnosti Jednoty OREL za rok 2014 a děkuje  
tímto Jednotě OREL za veřejně prospěšnou činnost, ve které se soustřeďuje především na výchovu 
dětí a mládeže.  Usnesení RM 1-13-15 
 

14. Č.j. 1080/14 – RMM  souhlasí se zařazením místního hasičského sboru JSDH do skupiny pro 
případné zdolávání požáru ve fi. Lidl Stránecká Zhoř. Zařazení bylo projednáno s místní JSDH.  RMM 
pověřuje starostu zasláním souhlasného stanoviska.   Usnesení RM 1-14-15 
 

15. Č.j. 1086/14 – RMM projednala žádost  p. … o odprodej pozemků v k.ú.Pustina a rozhodla provést 
místní šetření. Usnesení RM 1-15-15 
 

16. RMM bere na vědomí změnu názvu „Ústavu sociální péče“ v Lidmani, ve kterém se nachází 
opatrovanec městyse Měřína  p… na „Domov Lidmaň“. Současně RM schválila Dodatek ke smlouvě o 
poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením mezi … a Ústavem 
sociální péče Lidmaň a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM 1-16-15 
 

17. Č.j.40/15 RMM projednala Žádost  o vyjádření k záměru vybudovat dočasný sjezd pro složky IZS 
z D1. Jedná se o krátkodobou stavbu na obecním pozemku v prostoru rybníka Nečase.  RMM  se 
rozhodla s touto žádostí souhlasit. Usnesení RM 1-17-15 
 

18. RMM projednala Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla, podanou ZMES s.r.o, Třebíč.  
Jedná se o přeložku VN do země na  obecních pozemcích p.č. 3557 a 3461 v prostoru u D1.  Pan 
starosta na základě rozhodnutí RM jednal s žadatelem a dosáhl posun vedení na hranice obecních 
parcel, aby nedošlo k jejich znehodnocení. RMM  se rozhodla s touto žádostí souhlasit. Usnesení RM 
1-18-15 
 

19. RMM souhlasí s uzavřením Dohod o provedení práce na rok 2014 a 2015. Usnesení RM 1-19-15 
 

20. Č.j. 42/15 RMM souhlasí s návrhem Příkazní smlouvy č.01/2015 s Ing. Hanou Veselou na výběr 
technického dozora stavebníka (TDS) na akci Kulturní dům Měřín.  RMM  pověřila starostu podpisem. 
Usnesení RM 1-20-15 
********************************************************************************** 
 
Výpis  č. 2 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 28.1. 2015  
 
1. RM odsouhlasila program jednání. Usnesení RM 2-1–15 
 

2. RMM projednala Protokol o kontrole č. 01/22/01/15 České inspekce životního prostředí provedené 
dne 22.1.2015 p. Kostřicou. RMM projednala i následný e-mail od p. Kostřici s „postřehy“ a 
doporučeními postupu ke kácení topolů podél Balinky. 
RMM rozhodla požádat o závazné stanovisko ke skácení topolů OŽP MěÚ Velké Meziříčí jedinou 
žádostí, která nahradí cca 20 žádostí od jednotlivých majitelů pozemků, většinou občanů Městyse 
Měřína. V případě kladného vyřízení by pak jednotliví majitelé pozemků podávali jen obvyklou žádost 
o skácení dřevin na Úřad MM. Usnesení RM 2 -2 -15 
 
3. RMM  souhlasila s cenovou nabídkou 12.000,-Kč + DPH na zpracování závěrečného vyhodnocení 
akce Mobilní technikou k čistému prostředí a pověřuje starostu zasláním objednávky. Usnesení RM 2 
-3 -15 
 

4. RMM souhlasila s Odpisovým plánem pro odepisování dlouhodobého majetku pro rok 2015, který 
předložila ZŠ Měřín.  Usnesení RM 2-4 -15 



 

5. Č.j. 67/15 – RMM  vzala na vědomí zprávu E.On o rekonstrukci NN na ulici Zabrána, kde bude 
vzdušné vedení nahrazeno zemním vedením. Veřejné osvětlení na sloupech bude demontováno a 
E.On nabízí spolupráci při uložení vedení do země. RMM pověřuje starostu zjistit podmínky a cenu 
tohoto zemního vedení, případně zajistit součinnost s E.On. Usnesení RM 2-5-15 
 

6. Č.j. 68/15, RMM Projednala žádost Kolpingovy rodiny Měřín o příspěvek na Dětské šibřinky a 
rozhodla přispět částkou 4.000,-Kč.  Usnesení RM 2-6-15 
 

7. Č.j. 57/15, RMM  bere na vědomí dopis od ODAS se shrnutím o povinnostech obcí  ve sběru 
odpadů v roce 2015. Usnesení RM 2-7-15  
 

8. Č.j. 56/15  RMM  bere na vědomí Oznámení o zmaření veřejné dražby objektů bývalého podniku 
GALA. Usnesení RM 2-8-15 
 

9. RMM projednala žádost PRAGOPROJEKTU, a.s. o vyjádření k  existenci inženýrských sítí v prostoru 
výstavby dočasných sjezdů pro IZS při modernizaci D1. V k.ú. Měřín bude vybudován pouze jeden 
sjezd. RMM uložila starostovi prověřit existenci sítí a zajistit odpověď.Usnesení RM 2-9-15 
 

10. Č.j. 48/15 RMM projednala žádost p…..  o skácení jívy o průměru 20 cm na obecním pozemku a 
pověřuje místostarostu požádat Úřad MM o povolení skácení. V případě kladného vyřízení žadatel 
skácí strom a zlikviduje jej na vlastní náklady.Usnesení RM 2-10-15 
 

11. Č.j. 49/15 RMM  souhlasila se zněním Smlouvy o vedení evidence odpadů s TS Velké Meziříčí a 
pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení RM 2-11-15 
 

12. Č.j. 19/15 RMM projednala návrh Dodatku Smlouvy o jiných výkonech s TS VM o svozu odpadů. 
Navýšení celkové ceny pro MM při stejném množství odpadů a výkonů činí 0,-Kč ve směsném a 
komunálním odpadu oproti roku 2014. RMM rozhodla s návrhem smlouvy souhlasit a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Usnesení RM 2-12-15 
 

13. RMM stanovila členy komise a náhradníky na otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci : 
Technický dozor  stavebníka na akci  „Kulturní dům Měřín“: 
Členové : Ing. Hana Veselá,  Ing. Jiří Servít, Ing. J. Pazdera, Ivo Horák, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová, 
Mgr. Petr Matějíček Usnesení RM 2-13-15 
 

14. RMM projednala žádost ředitelství ZŠ Měřín o pokácení 3 ks břízy a 1 ks lípy na pozemku p.č. 445 
v k.ú. Měřín a pověřuje místostarostu požádat Úřad MM o povolení skácení. Usnesení RM 2-14-15 
 

15. RM schválila nákup 700 ks dlažebních kostek á 4,-Kč/1 ks na akci rozšíření parkoviště před Poštou 
Měřín . Usnesení RM 2 – 15 – 15 
 

16. RM projednala žádosti p. Holého a p. Hubeného o umístění pouťových atrakcí při pouti 2015 
v Měříně. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu veřejného prostranství na pořádání pouti 2015.Dále 
RM rozhodla pověřit místostarostu zajištěním upřesnění žádosti obou žadatelů. Usn.  RM 2 – 16 – 15 
 

17. RM  schválila ukončení nájemních smluv k 31.1.2015 : 
- p. Miroslav Coufal – hostinec Sokolovna 
- p. Straussová Aneta – byt , Družstevní 233 
a ukončení nájemní smlouvy k 31.01.2014 : 
P. Pavlína Horká, Otín 49 , IČ 87 62 45 85 – autoškola. 
RM pověřuje místostarostu uzavření Dohod o ukončení nájmu s výše uvedenými nájemci. 
Usnesení RM 2 – 17 – 15 
 



18. Č.j. 94/15 RMM projednala a rozhodla schválit cenovou nabídku od firmy DOSIP Servis s.r.o. 
Okříšky na zhotovení projektu přechodu se semaforem přes silnici II/602 u hasičské zbrojnice ve výši 
43.560,- Kč.  RMM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zhotovení projektu. Usnesení RM 2-18-15 
 

19. RM projednala a rozhodla schválit Nabídku dodávky elektřiny pro Městys Měřín a ZŠ Měřín na rok 
2016 od E.ON Energie a.s.České Budějovice ve které E.ON poskytuje slevu oproti roku 2015 o 1% 
z ceny silové elektřiny. RMM pověřuje starostu podpisem. 
Dále RMM pověřuje starostu prověřením nabídky el i pro MŠ Měřín. Usnesení RM 2-19-15 
 

20. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků  p.č. 230/6 – 136 m2 v k.ú. Pustina u Měřína a p.č. 
229/8 o výměře 241 m2 a p.č. 231/12 o výměře 31 m2 v k.ú. Pustina u Měřína. Usnesení RM 2-20-15 
 

21. Č.j. 80/15 – RM projednala žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření k udělení licence na provozování 
veřejné linkové dopravy na lince Pelhřimov – Brno č.sp. 350450 a rozhodla sdělit žadateli souhlasné 
stanovisko. Zajistí místostarosta. Usnesení RM 2-21-15 
 

22. Č.j. 79/15 RM vzala na vědomí dopis Krajského úřadu Kraje Vysočina , odboru soc.věcí 
k problematice veřejných opatrovníků.  Usnesení RM 2-22-15 
 

23. Č.j.81/15 – RM vzala na vědomí oznámení o projednání návrhu Územního plánu Černá a rozhodla 
pověřit starostu účastí na projednávání tohoto návrhu ve VM.Usnesení RM 2-23-15 
 

24. Č.j. 72/15  RM projednala žádost Spolku Lungta Praha 1 o vyvěšení tibetské vlajky a rozhodla 
vlajku dne 10.3.2015 nevyvěšovat. Usnesení RM 2-24-15 
 

25. RM projednala návrh smluv o dílo na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavební akci s Ing. 
Česlavem Veselým „Kulturní dům Měřín“ za celkovou cenu 42.000,-Kč a na akci „Zateplení budovy 
zdravotního střediska Měřín“ s Ing. Česlavem Veselým za celkovou cenu 15.000,-Kč. RM rozhodla 
nabídky přijmout a pověřuje starostu podpisem smluv.   Usnesení RM 2-25-15 
 
******************************************************************************** 
 
Výpis  č. 3 z korespondenčního jednání Rady městyse Měřína dne 11.2. 2015  

1. RM odsouhlasila návrhy Smluv na zpracování žádosti o dotace na  2 akce: 
„Zateplení budovy Hasičské zbrojnice Měřín“  
„Zateplení budovy Mateřské školy Měřín“ 
s firmou Dotace snadno spol.s r.o.  z Mělníka. 
Odměna: 4% z celkových uznatelných nákladů. Pokud nezískáme dotace, tak nebude vyplacena žádná 
odměna, tzn. nebude vyplacena ani odměna za zpracování žádosti. 
RMM pověřuje starostu podpisem smluv.     Usnesení RM 1 -3 -15 
 

 
Výpis č. 4 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 18.2. 2015  
 
1. RM odsouhlasila program jednání, Usnesení RM 4-1–15 
 

2. RMM vzala na vědomí informaci z MÚ VM, odbor ŽP, Ing. Jiříkovský, k možné žádosti MM (viz 
Usnesení RMM 2-2-2015) o skácení topolů podél toku Balinky za všechny vlastníky pozemků. OŽP MÚ 
VM nedoporučuje žádat o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku za všechny vlastníky. 
V případě, že se jeden vlastník nepřipojí nebo bude proti, celé řízení se přeruší a jednotliví majitelé 
nebudou moci pokračovat v žádostech o kácení.RMM rozhodla pověřit p. Řezníčkovou vypracováním 
žádosti o vydání stanoviska k zásahu do VKP pouze na dřeviny v majetku Městyse Měřína. Žádost 
musí podepsat starosta. Usnesení RM 4 -2 -15 



 

3. RMM  pověřila výběrem poplatků za pronájem stánků na pouti 2015 Kolpingovu rodinu Měřín, 
která je na řadě v seznamu organizací, které vybírají poplatky. Usnesení RM 4 -3 -15 
 

4. RMM rozhodla umístit televizní přijímač do prostor čekárny obvodních pratických lékařů, na 
kterém bude vysílán infokanál. Usnesení RM 4-4 -15 
 

5. RM projednala žádosti … o prodej pozemků  p.č. 230/6 – 136 m2 v k.ú. Pustina u Měřína, … o 
prodej pozemků p.č. 229/8 o výměře 241 m2 a p.č. 231/12 o výměře 31 m2 v k.ú. Pustina u Měřína. 
RMM rozhodla doporučit ZMM  prodej uvedených pozemků ale pouze s věcným břemenem ve 
prospěch Městyse Měřín, kde bude zohledněno vlastnictví studny, právo přístupu a právo položit 
potrubí. 
Usnesení RM 4-5-15 
 

6. Č.j. 109/15 - RMM Projednala Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků Družstvu 
Vysočina Polná, Janovice č.48/Je, kterým se zvyšuje nájemné za 1ha pozemku na 2.900,-Kč. RMM 
rozhodla s Dodatkem smlouvy souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 4-6-15 
 

7. Č.j. 57/15, RMM  rozhodla o podání žádosti na ÚP o podporu pracovníků VPP (za končící smlouvy 
s 3 pracovníky VPP) a to : 2 pracovní místa od 1.5.2015 a 1 pracovní místo od 1.6.2015 .RMM 
pověřuje starostu podáním žádosti. Usnesení RM 4-7-15 
 
8. RMM projednala žádost Cam Granito, s.r.o., Okružní 772, 588 22 Luka nad Jihlavou o pronájem 
plochy před hřbitovem na postavení prodejní buňky na rok 2015.  RMM rozhodla se Žádostí souhlasit 
a pověřila starostu podpisem smlouvy Usnesení RM 4-8-15 
 

9. Č.j. 106/15, RMM projednala žádost p. …., o pracovní místo VPP a rozhodla odpovědět žadateli, že 
v současné době není žádné místo volné a založila žádost do seznamu uchazečů. Zajistí místostarosta. 
Usnesení RM 4-9-15 
 

10. RMM projednala záměr směny pozemků v k.ú.Pustina a to  
       - nově vzniklý pozemek parc. č. 227/12, o výměře 17 m2, označený jako ostatní plocha, jiná 
plocha,  
za nově oddělený pozemek parc. č. 227/11, o výměře 3 m2, označený jako ostatní plocha, ostatní 
komunikace a nově oddělený pozemek parc. č. 227/13, o výměře 14 m2, označený jako ostatní 
plocha, jiná plocha, který je v majetku Městyse Měřína. 
RMM rozhodla zveřejnit záměr směny pozemků. Usnesení RM 4-10-15 
 

11. Č.j. 103/15 RMM projednal žádost o podporu činnosti Záchranné stanice pro handicapované 
živočichy Stanice Pavlov a rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 1.000,-Kč s tím, že budou zdarma 
přijímat živočichy z k.ú. Měřín Pustina.Usnesení RM 4-11-15 
 

12. Č.j.124/15- RM vzala na vědomí Rozhodnutí o změně povolení k provozování záchranné stanice 
pro handicapované živočichy Pasíčka v Boru u Skutče, 539 44, Proseč, které zaslalo MŽP ČR.Usnesení 
RM 4-12-15 
 

13. RMM vzala na vědomí zprávu  starosty o výsledku místního šetření ve věci parkování osobních 
automobilů na obecních pozemcích před domem č.p.1 a pověřuje starostu vypracováním zápisu o 
místním šetření. Usnesení RM 4-13-15 
 

14. Č.j.117/15, RMM projednala  Žádost o vyjádření od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových k pozemku p.č.557/7, 134m2, cesta pod fotbalovým hřištěm. 
RMM pověřila starostu sdělením, že MM má zájem o bezúplatný převod tohoto pozemku do 
vlastnictví městyse.Usnesení RM 4-14-15 



 

15. RMM provedla místní šetření ve věci žádosti p. … o koupi pozemků p.č.440, (205m2), + p.č.198/2 
(489m2) a rozhodla nedoporučit ZM prodej těchto pozemků.Usnesení RM 4 – 15 – 15 
 

16. Č.j.122/15,RM projednala informaci z úřadu Nového Města na Moravě o možnosti navrácení 
sdružených finančních prostředků (4.443,-Kč) na údržbu cyklotras č. 103 + 104 z důvodu přechodu 
údržby těchto cyklotras na KČT.RMM pověřila starostu sdělit do NMNM č.ú. na který mají 4.443,- Kč 
zaslat. Usnesení RM 4 – 16 – 15 
 

17. Č.j. 135/15, RMM vzala na vědomí dopis DUIS, s.r.o. Praha  žádostí o sdělení stanoviska k záměru 
intenzifikace a rekonstrukce ČOV.  
Projekt intenzifikace počítá i s  napojením Str. Zhoře, 700 obyv (v souč 608).  Výhledově (je uváděno 
do r. 2030)  je počítáno i s napojením Meziříčka, Arnolce, Jersína, 3 x po 200 obyvatelích.   
RM dle dokumentace č.j. 135/15 předložené DUIS s.r.o. Srbská 1546/21 Brno rozhodla souhlasit 
s vydáním stavebního a vodohospodářského povolení na stavbu Měřín- intenzifikace a rekonstrukce 
ČOV.  
Požadujeme opravit formální chyby: Okres Jihlava opravit na Žďár nad Sázavou. Dále zkratku Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko opravit na SVK. RMM pověřuje místostarostu zasláním rozhodnutí 
RMM. Usnesení RM 4 – 17 – 15 
 

18. Č.j. 129/15 RMM souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy opatrovance Jiřího Zachy  s firmou  
Knoflíkářský průmysl Žirovnice a pověřuje místostarostu jejím podpisem. 
Usnesení RM 4-18-15 
 

19. RMM projednala  návrh Smlouvy o výpůjčce mezi Městysem Měřín a TJ Jiskra Měřín – na 
Automatickou závlahu sportovního hřiště Měřín a rozhodla doporučit ZMM smlouvu o výpůjčce 
schválit .Usnesení RM 4-12-15 
 

20. Č.j.136/15, RM souhlasila s nabídkou Navis Vision o zhotovení nových velkoplošných fotografií 
Měřína a Pustiny a hřbitov včetně přehledné dokumentace hrobových míst za cenu 15.000,-Kč, které 
budou pořízeny z bezpilotního letadla (dronu) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.Usnesení RM 4-
20-15 
 

21. Č.j. 137/15 – RM vzala na vědomí oznámení ČSÚ o provedení výběrového šetření v domácnostech 
s Názvem Životní podmínky 2015.Usnesení RM 4-21-15 
 

22. RMM vzala na vědomí mail od fi. ODAS s informacemi o možnostech nakládání s bioodpadem 
s tím, že starosta seznámí zastupitelstvo s jednotlivými možnostmi nakládání s bioodpadem. 
Usnesení RM 4-22-15 
 

23. Č.j. 146/15 – Elektrowin – změna přílohy č.2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru. RMM 
pověřuje starostu prověřením navrhovaných změn a předáním metodického pokynu obsluze 
sběrného místa. Usnesení RM 4-23-15 
 

24. Č.j. 161/15 – SFŽP ČR – RMM projednala a souhlasí se zněním Smlouvy č. 14210253 o poskytnutí 
podpory na zateplení zdravotního střediska a pověřuje starostu podpisem.Usnesení RM 4-24-15 
 
25. Č.j. 155/15 – RM projednala Smlouvu č. 1040007563/001 mezi městysem Měřín a E.ON distribuce 
a.s. o zřízení věcného břemene na akci VN 189 O.Pustina stav. Up. VN – D1 ( přeložka vzdušného 
vedení VN do země v prostoru nad D1). RM pověřila starostu kontrolou smluv a v případě správnosti 
znění pověřila starostu podpisem smlouvy. Usnesení RM 4-25-15 
 

26. Č.j. 154/15 RM projednala Smlouvu č. 1040007592/003 mezi městysem Měřín a E.ON distribuce 
a.s. o zřízení věcného břemene na akci VN 189 O.Družstvo  stav. Up. VN – D1  



( přeložka vzdušného vedení VN do země v prostoru nad D1). RM pověřila starostu kontrolou smluv a 
v případě správnosti znění pověřila starostu podpisem smlouvy.Usnesení RM 4-26-15 
 

27. Č.j. 1081/14 – RM projednala oznámení KÚ o umístění chodníku v prostoru rybníka Polovce a 
nutnosti skácení 1 ks břízy u silničního mostku. RM rozhodla požádat ÚMM o povolení skácení 
předmětné dřeviny na p.č. 1551/1 v k.ú. Měřín. Usnesení RM 4-27-15 
 

28. Na základě žádosti ZŠ Měřín RM rozhodla požádat ÚMM o povolení skácení 1 ks javoru na p.č. 
445 v k.ú. Měřín u ZŠ Měřín. Usnesení RM 4-28-15 
 

29. RM stanovila termín jednání ZMM – 4.3.2015 v 17.00 hod. Usnesení RM 4-29-15 
 
30. RM rozhodla pověřit místostarostu oslovením kandidátů do Komise pro výstavbu a rozvoj a 
Komise kulturních a veřejných aktivit z důvodu zřízení těchto komisí na příštím zasedání RMM. 
Usnesení RM 4-30-15  
 
****************************************************************************** 

 

P o z v á n k a 

na jednání Zastupitelstva městyse Měřín, které se bude konat  
ve středu dne 04.03.2015  v 17.00 hod. v obřadní síni úřadu  

Program : 

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu jednání 
2. Stanoviska občanů k projednávaným věcem v souladu s ust.§16, odst. 2,  

písm. c, zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších  
3. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Měřín 
4. Informace z jednání rady městyse Měřín 
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
6. Darovací smlouva „ Honebního společenstva Měřín 
7. Smlouva o výpůjčce automatické závlahy na hřišti městyse Měřín 
8. Prodej části pozemku p.č. 230/3 v k ú. Pustina 
9. Prodej pozemků č.p. 229/8 a 231/12 v k.ú.Pustina 
10. Směna pozemků v k.ú Pustina 
11. Příkazní smlouva na stavební dozor investora na „Kulturní dům Měřín“ 
12. Zadávací dokumentace na výběr poskytovatele úvěru na akci „Kulturní dům Měřín“  
13. Záměr prodeje stavebních parcel na Balince – prodejní cena 
14. Název nové ulice okolo řeky Balinky 
15. Rozpočtové opatření 11/2014/8 ZM 
16. Rozpočtové opatření 1/2015/1 ZM 
17. Informace o prováděných stavbách- protipovodňová stěna, zateplení DPS, 

rekonstrukce kulturního domu, infrastruktura na Balince II, přechod u školy, chodníky 
u Pustiny, u Polovce,  

18. Likvidace bioodpadů 
19. Granty a dotace krajské a evropské 
20. Diskuse 
21. Závěr 

Ing.Jiří Servít v.r., starosta 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATISTIKA OBYVATEL – ROK 2014 
 

M ě ř í n    +     P u s t i n a 
 
V roce 2014 se : 
 
Narodilo  celkem                       26 dětí          -    19 chlapců , 7 děvčat 
 

Přistěhovalo se                         28 obyvatel 
 

Odstěhovalo se                         33 obyvatel 
 

Zemřelo                                     11 obyvatel    -     5 mužů, 6 žen 
 
K  1.1.2015                         c e l k e m                 1 955   obyvatel 
 

z toho  
 

Měřín   1796 obyvatel  914 mužů 882 žen 
Pustina   159  obyvatel  82 mužů   77 žen 
 
******************************************************************************** 
 
Nejpoužívanější  jména obyvatel městyse Měřína  : 
 
Mužská        Ženská 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jiří   84     Marie   130 
Josef   68     Jana    60 
Petr   46     Hana    34 
Jan   43     Lenka   31 
František  42     Eva   26 
Pavel   41     Martina, Alena  25 
Zdeněk   40     Anna , Jitka  21 
Karel   37     Jaroslava  20 
Tomáš   34     Lucie, Věra  17 
Martin   27     Anežka   16 
Jaroslav, Miroslav 26     Zdeňka, Ludmila 15 
Stanislav, Jakub  22     Kateřina, Veronika 14 
Ladislav   21     Eliška   12 

 
 

MĚŘÍNSKÝ ZPRAVODAJ 
 

Povoleno :  Ministerstvo kultury ČR – MK ČR E 11302 
Vychází   :  1 x za dva měsíce 
Vydává a tiskne : Úřad městyse Měřína, Náměstí 106, 594 42 Měřín 
Tiskne :                       Vydavatelství Brázda , Hodonín 
Prodejné :  Doporučená cena : 10,- Kč včetně DPH 
Telefon/ Fax :  566 544 222 / 566 545 005                  E – mail : sprava @merin.cz 

 

Předpokládaná uzávěrka příštího Měřínského zpravodaje 2-2015 :  24.4.2015 ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************* 

Také letos městys Měřín na Štědrý den ožil dva tisíce let starým příběh o zrození Ježíše. 

Už letitou vánoční tradicí se stal velký výpravný biblický příběh hraný v 10 hodin dopoledne 

a o půl deváté večer. Ročník 2014 byl v Měříně už jedenáctým. Pořadatelé byli letos oceněni 

zlatou jeřabinou za druhý nejlepší kulturní počin v Kraji vysočina. A tak není divu, že se na 

živý betlém sjíždějí diváci ze širokého okolí. Na betlému účinkovalo kolem sedmdesáti herců, 

z toho pětatřicet mělo i svůj text a k divákům promluvilo a již pověstná je účast velkého 

množství a druhů zvířátek, ani letos nechyběli velbloudi, oslík, ovečky i pejsek. 

 11. ročník potěšil diváky větší kapacitou mobilních tribun. Samotný příběh doznal od minula 

změn, hudba se více prolínala s dějem a přibylo i vtipné vystoupení sedláka. Na závěr se 

pořadatelé pokusili povzbudit i osamělé duše, které Vánoce slaví sami. Diváci byli totiž 

vyzvání k podání ruky a popřání veselých vánoc kolem stojícím osobám. Jako vždy mělo 

představení obrovský úspěch a sklidilo zasloužený potlesk. 

 
Dodatečně  děkujeme pořadatelů zdařilé akce ! 



 

                       MASOPUST  2015 

 

 

 

 
Také letos – 14.února projel, prošel a protancoval Měřínem průvod maškar. 

Kdo chtěl, mohl prožít odpoledne plné zpěvu, muziky a smíchu. 

Pozorné a vstřícné hospodyňky a hospodáři nabízeli veselým maskám koblihy, 

slané pochoutky i nějakou tu slzu dobrého pití. 

Děkujeme organizátorům celé akce, kteří neušli starostem i výdajům.   

Děkujeme maskám, muzikantům i všem, kteří přispěli malým finančním 

příspěvkem, ale i divákům doprovázejícím celý průvod. 

Dík patří rovněž vedení městyse Měřín, které tuto krásnou tradici podporuje. 

       Věříme, že všem zúčastněným bylo příjemně a doufáme, že se příští rok  

sejdeme v ještě hojnějším počtu. 

                                Tradice by neměla být zapomenuta! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://kuratko.unas.cz/aaa/web/masky.jpg&imgrefurl=http://www.nivnicka.cz/direction.php?page_name=poctenicko_detail& poctenicko_id=1&docid=hCTY-hlxTsoKZM&tbnid=1mF5Um500mISJM:&w=200&h=199&ei=gmjrVMKKLYX0PNH1gdAM&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Milí spoluobčané,  rádi bychom Vás pozvali na první samostatnou  

J A R N Í    V Ý S T A V U    R U Č N Í CH   P R A C Í, 

 kterou pro Vás připravujeme v polovině měsíce března. 

 Přibližně třicítka místních lidiček, kteří se ve svém volném čase zabývají různou zájmovou 
činností pro Vás připravila ukázky  ze své tvorby. Pro Vaši představu Vám chceme nabídnout  tvorbu 
následujícími  technikami : 
Pedig 
Pletení a háčkování 
Vyšívání 
Drátování 
Zdobení velikonočních vajec 
Pastchwork 
Batikování 
Velikonoční perníčky 
Korálkování 
Keramika 
Pletení z papíru 
Tangrami – Oregami 3D 
Jarní aranžmá 
Dámské kabelky 
Fimo 
Košíkářství 
Paličkování 
Háčkování 
Tangrami – Oregami 3D 
Malování na hedvábí 
Enkaustika – malování voskem 
Ruční tkaní 
 
a ještě mnohá  další překvapení…… 
 

Výstavu přislíbily  obohatit  paní učitelky z mateřské školy se svými dětmi , paní 

vychovatelky s dětmi z družiny základní školy a také děti ze ZŠ a SŠ Březejc. 

V neděli 15. března od 8.00 do 12.00 si budete také moci zakoupit některé 
vystavované práce: 

 Drobné pletené a  háčkované výrobky 

 Velikonoční perníčky a marcipánové figurky 

  Malovaná, vrtaná  a drátovaná vajíčka         a jiné výrobky. 

Ještě jednou připomínáme - výstava se uskuteční v prostorách radnice v Měříně v pátek 

13.března, v sobotu 14. března a v neděli 15. března vždy od 8.00 hodin do 16.00 hodin. 

 Těšíme se na Vaši účast !     Organizátoři výstavy 

 



 

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY ………………… 

 

 Bolí Vás klouby ? Je pro Vás každý pohyb stále náročnější ? Stejně jako 

svaly i klouby ztrácejí na výkonnosti. S přibývajícím věkem ubývá totiž obsah 

tekutin v tkáních. Obratlové ploténky nestačí tlumit nárazy dost efektivně, 

páteř postupně tuhne. K tomu, zůstaneme-li ohební a sneseme-li průměrnou 

zátěž až do vysokého věku, můžeme napomoci sami, prostřednictvím 

zvoleného životního stylu. 

 Jak na to ? Místní knihovna získala knihu, která v případě zájmu poradí a 

budeme-li ochotni věnovat svému tělu určitý čas i ukáže jak na to. 

 Přijďte a přesvědčte se. 

         Helena Strnadová 

Pro úplnost uvádíme otevření místní knihovny v Měříně : 
Pondělí 17.00 až 19.00 
Čtvrtek 16.00 až 18.00 
 
 A ještě malé zamyšlení :   

Poslední dobou začíná v naší knihovně ubývat mladých čtenářů. Apeluji touto cestou 
na jejich rodiče, ale na mladé čtenáře zvlášť. Přijďte se podívat do naší knihovny. Pomohu 
Vám vybrat Vaši oblíbenou literaturu.  Určitě si vyberete a kniha se Vám zalíbí. Naučte se do 
naší knihovny rádi se vracet.  Těším se na Vás. 

        Vaše knihovnice 
 
 

 
 

POŽÁRNÍ POPLACH – POŽÁRNÍ POPLACH – POŽÁRNÍ POPLACH 
 
 Určitě jste zaregistrovali nový systém spouštění požární sirény v Měříně. 
 Naše radnice byla napojena v rámci digitálního  protipovodňového systému přímo na 
dispečink v Jihlavě.  
 Z tohoto důvodu je v případě požáru ( případně v případě hrozící povodně) spuštěna 
siréna přímo z Jihlavy a je připojena na místní rozhlas. Sirénu tedy slyšíte z Hasičské zbrojnice 
a ze  všech  reproduktorů místního rozhlasu. Siréna je doplněna hlášením : požární poplach. 
 
*************************************************************************** 
 
 

http://obrazky.superia.cz/muzi/ctenar.php


OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY ……….. 
 

      Zápis na školní rok 2015/2016 do MŠ MĚŘÍN 

se uskuteční 30.4.2015 od 8.30 do 15.00 hod.  Zároveň 

proběhne den otevřených dveří, kdy si můžete školičku  s 

dětmi prohlédnout. 

Podmínka k zapsání dítěte do mateřské školy: 

Zapsány budou ty děti, které mají povinné očkování podle zákona 

258/2000Sb. 

Kritéria  pro přijetí:  

 1. dítě , které v následujícím roce nastoupí povinnou školní docházku 

 2. děti podle věku od nejstaršího  

 3. děti mladší 3 let 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout z internet. 

adresy školy- www.materskeskolky.cz  , nebo  vyzvednout  v MŠ  , kde obdržíte i 

registrační číslo. Pod tímto číslem  pak budou 22.5. zveřejněny i výsledky 

přijímacího řízení v MŠ a na stejné internetové adrese. 

Žádost musí být řádně vyplněna  i lékařem , podepsána a odevzdána ředitelce 

školy v den zápisu. 

 
OKÉNKO ZÁKLADNÍ  ŠKOLY ……….. 
 

Zprávy ze základní školy 

V pondělí 15. února navštívily naši školu zástupkyně Florbalové školy Jihlava. Připravily pro 

naše žáky exhibiční vystoupení této hry, která patří na naší škole k nejoblíbenějším. Následovaly 

disciplíny, ve kterých si svoje umění vyzkoušeli zájemci z řad chlapců i dívek. Střílelo se na branku, 

zkoušela se obratnost, stabilita a práce s holí. Všem se akce moc líbila a snad přispěje k ještě lepším 

výsledkům reprezentantů naší školy při florbalových turnajích.  

http://www.materskeskolky.cz/


 

Hned po jarních prázdninách proběhl lyžařský kurz pro žáky osmých ročníků. Zpravidla se učí 

lyžovat již sedmáci, ale loňská zima jim nepřála, tak si výuku lyžařských technik o rok odložili. Po celý 

týden odjížděli každé ráno na Dědkov, kde se učili ovládat svoje lyže. Byli rozděleni do tří družstev 

podle svých dovedností. Poslední den byl vyhrazen závodům a volnému lyžování. Všichni byli moc 

spokojeni a i ti, kteří lyžovat původně vůbec neuměli, se to naučili. 

Výsledky lyžařského závodu na Dědkově 2015 

Celkové pořadí:      

Dívky:  1. Žaneta Vrábelová          14:82          Chlapci:  1. Filip Sysel               14:40 

                 2. Tereza Hladíková       15:54                           2. Radim Březka       15:14 

                 3. Kateřina Panáčková   15:63                           3. Vojtěch Kuřátko  16:22 

 

Pořadí v jednotlivých skupinách:            

      Družstvo č. 1:                                   Družstvo č. 2:                      Družstvo č. 3: 

  1.  Filip Sysel                  14:40            1. Marie Vlachová    16:42           1. Mário Kormúth      17:72 

  2. Žaneta Vrábelová    14:82             2. Radim Homola      16:92          2. Jana Izdná             19:00 

  3. Radim Březka            15:14            3. Petr Bartušek         17:81         3. Jiří Brodský         19:32 

  4. Tereza Hladíková       15:54            4. Adam Chalupa       18:53          4. Luboš Krejčí            20:25 

  5. Kateřina Panáčková  15:63             5. Lucka Kučerová     18:57           5. Martina Pekárková  21:34 

  6. Denisa Kasperová      16:10            6. Lenka Tomanová   18:61          6. Marek Plašil            23:06 

  7. Vojtěch Kuřátko         16:22            7. Kamila Štěpánková 18:74         7. Natálie Kopřivová     25:66 



  8. Richard Klobása         16:53            7. David Turek             18:74         8. Simona Zelinková  25:95 

  9. Lubomír Pažourek     16:79            9. Tereza Hnízdilová    19:94         9. Veronika Horká       28:33 

  10. Iveta Řezníčková        17:05           10. Jan Šantrůček          20:07        10. Jana Králová         30:92 

  11. Kateřina Pazderová     18:95          11. Karolína Hladíková  20:34  

 

Ve středu 18. února si v tělocvičně užili žáci prvních tříd karnevalu v maskách. Připravily jej 

pro ně jejich učitelky. Děti přišly za různá zvířátka, filmové nebo pohádkové postavy. Během 

karnevalu pro ně byly připraveny soutěžní disciplíny, při kterých si všichni užili spoustu legrace. 

   V pátek 20. února do školy opět přijeli pracovníci Záchranné stanice zvířat Ikaros. Jako 

každoročně s sebou  přivezli několik svých svěřenců, o kterých dokázali zajímavě povídat. Jednalo se 

například o mnohonožku, výrečka, korálovku, chameleona či fretku. Žáci prvního i druhého stupně se 

dozvěděli důležité informace týkající se jejich chovu a mnoho dalších věcí, které by o nich měli znát. 

Každý si mohl zvířata prohlédnout, protože moderátor pořadu s nimi procházel mezi diváky. Jako 

každoročně jsme si odnesli mnoho nových vědomostí. 

 

 V úterý 10. února se uskutečnil zápis do prvních tříd naší základní školy. Celkem přišlo 63 

příštích prvňáčků, kteří si popovídali se svými budoucími učitelkami a dostali drobné dárky, které pro 

ně připravili jejich starší spolužáci. Předpokládáme, že asi 15 žáků dostane odklad školní docházky a 

do prvního ročníku tak nastoupí cca 48 žáků. 

 V lednu a únoru probíhají ve Žďáru nad Sázavou okresní kola vědomostních olympiád. Naši 

zástupci se v konkurenci ostatních škol rozhodně neztratí – někteří se umisťují na předních místech, a 

dokonce postupují i do krajských kol. Přesné výsledky zveřejníme v příštím čísle. 

      Mgr. Iva Kolářová 



Tříkrálová sbírka 

  

     V sobotu 3. 1. 2015 proběhla na Měřínsku tříkrálová sbírka. Požehnání na cestu dostali 

koledníci i doprovod ráno při mši sv. Celkem jsme na Oblastní charitu Žďár n. Sázavou 

odeslali 120.764,- Kč (loni 120.667,- Kč). 

  

V jednotlivých obcích se vybralo: 

Měřín + Pustina                 56.925,- Kč 

Blízkov                              14.390,- Kč 

Pavlínov                             13.243,- Kč 

Černá + Kyjov + Milíkov      10.852,- Kč 

Chlumek                               7.696,- Kč 

Jersín                                   7.261,- Kč 

Meziříčko                              6.607,- Kč 

Dědkov                                  1.950,- Kč 

Geršov + Nová Zhoř                1.840,- Kč 

  

     Do letošní tříkrálové sbírky se zapojilo 20 dospělých a 59 králů. Poděkování patří nejen 

těmto dobrovolníkům, ale i Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoli částkou pro dobrou věc. 

  
                                                                                                                                                      L. Chlubnová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY MĚŘÍN 2015 

 

Vážení čtenáři, 

čas plyne a my neleníme. V neděli 15.02.2015 úderem 14:00 hod. vcházeli děti i dospělí do nových 

společenských prostor fary v Měříně. Zde na ně čekal tým nadšenců z KR Měřín a jejich přátelé 

s programem pro „Dětské šibřinky Měřín 2015“. Letos byl program v duchu sportovních disciplín. 

V hlavním sále zněla hudba, doprovázena světelnými efekty a pestrou karnevalovou výzdobou. 

Návštěvníků bylo opravdu nad naše očekávání, a tak jsme využili všech společenských prostor, ve 

kterých se odehrávaly soutěže. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet spoustu sportovních disciplín: 

lyžování, rybaření, tanec, stolní tenis, fotbal, motokros, box, tenis, florbal,  … 

 

Foto: archiv KR Měřín 

 

 

 

 

 



Po ukončení soutěží, měly dívky připravené překvapení v podobě taneční sestavy roztleskávaček. 

Nastal samozřejmě i režim volné zábavy, který umožnil všem doplnit si zkušenosti z dalších 

sportovních disciplín, občerstvit se a posílit, získat poslední lístky do soutěže o krásné ceny, tancovat 

a popovídat s přáteli a kamarády.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv KR Měřín 

S velkým nadšením se očekávala soutěž o hlavní ceny, z kterých nemělo radost jen dítě, ale i dospělý 

a vlastně celá rodina.  

Foto: archiv KR Měřín 

Závěrem bych chtěl poděkovat: 

 za vstřícnost sponzorům, 

 za podporu našim příznivcům, 

 všem těm, kteří se podíleli na přípravách, organizaci a zajištění celé akce, 

 všem návštěvníkům, kteří nás mile překvapili hojnou účastí, 

 za dobrovolné příspěvky, 

 za pomoc při úklidu. 

Všem 5x velké děkuji (DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI). 

 Ať se Vám všem daří.            Ing. Zdeněk VLACH 

předseda KR Měřín 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení spoluobčané  

V televizním seriálu v prostředí vojenské nemocnice se odehrává tato událost: do polní 

nemocnice je přivezen voják, který přišel o nohu. Ošetřovatele požádal o prášky, chtěl si vzít 

život. Při rozhovoru s lékařem sdělil, že nemá proč žít. V životě nic jiného nedělal, než běhal, 

byl fotbalistou. Do vojákovy chmurné situace vstupuje ošetřovatel, který mu přinesl noviny, 

kde je voják vyfocen jako fotbalista při fotbalovém zápase, který se zdál být prohraný. 

Nakonec vyhráli. Vojákovi se při čtení novin vrátila energie a říká: „ten zápas jsme vyhráli, 

protože jsme změnili taktiku. Zaměřili jsme se na krátké přihrávky.“ Najednou voják 

pochopil, že tento zápas souvisí s jeho životem více. Své rozhodnutí projevil při odjezdu 

z nemocnice. Říká: pochopil jsem, že si nemohu v životě plánovat dlouhé tratě, a tak se 

zaměřím na krátké přihrávky.  

V křesťanském světě prožíváme dobu postní. Podle příkladu Ježíše trvá tato doba 40 dní. 

Neděle postní den není.  Je spíše dnem, kdy se máme nadechnout, pozvednout oči a 

zahlédnout to, k čemu jsme od Krista pozváni, to je vzkříšení. Ke vzkříšení směřujeme spolu 

s Kristem. I když k tradičnímu způsobu prožívání této doby patří půst – nejen od jídla, 

modlitba, štědrost, konkrétní má být spíše osobní volbou. V postní době nepřemýšlíme ani 

tak o tom, co nemůžeme, co ztrácíme, jako spíše o tom, co i malými krůčky získáváme. O 

tom, jak se z malých, nepatrných věcí, mohou stát věci velké.   
 

Co očekáváme, k čemu směřujeme a zveme: kromě tradiční pobožnosti křížové cesty, která 

je v postní době každou středu, pátek a neděli, se chceme zastavit při jednodenní obnově 

ducha, pod vedením Mons. Václava Slouka z Brna. To bude 7. března.  O týden později 

budeme hostovat studenty, kteří se připravují ke kněžské službě a biskupa Vojtěcha.  Setkání 

s farností se uskuteční v neděli 15. března při ranní mši svaté a následné besedě. 

Bezprostřední přípravou na velikonoční svátky je svátost smíření, která bude v úterý Svatého 

týdne – 31. března od 13. do 17. hodiny. Bohoslužby o velikonocích začínají takto: na zelený 

čtvrtek, kdy si připomínáme ustanovení eucharistie, svátostného kněžství a zajetí Ježíše 

v Getsemanské zahradě – v 18 hodin. Na velký pátek, v den smrti Ježíše na kříži také v 18 

hodin. Vigilii (bdění na modlitbách), při které oslavíme zmrtvýchvstání, začínáme ve 20 

hodin. V neděli Zmrtvýchvstání je pořad bohoslužeb nedělní – v 8 a 10:30 hodin.  
 

V dubnu – dá-li Bůh, oslavíme spolu s Mons. Hrůzou 65 roků v kněžské službě – 12. dubna. 

Spirituál Kvintet vystoupí v kostele v sobotu 18 dubna v 19 hodin.  
 

Ohlédnutí za uplynulým: Mons. František Hrůza děkuje srdečně všem za přání k jeho 92. 

narozeninám i za chvíle spolu strávené při děkovné bohoslužbě a posezení v přátelském 

duchu na faře.  

Kroniky: ve společenství modlitby jsme se rozloučili s Vlastou Šulovou z Měřína, Bohuslavem 

Zachem z Milíkova, Aloisem Veselým z Chlumku, Andělou Sojkovou z Pohořílek, Jindřichem 

Přibylem z Brna.  

                                                                                               Mgr. Josef Havelka, farář  

 



SPORTOVNÍ  OKÉNKO ………… 
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Tajemství pamětního kamene sokolovny  

V pátek 6. února 2015 byl vyjmut z průčelí sokolovny zaměstnanci obce Karlem Dvořákem, 

Radkem Rozmarýnem, Jiřím Hladíkem a Helenou Plašilovou, pamětní kámen za přítomnosti starosty 

městyse Ing. Jiřího Servíta, místostarosty Ing. Jaroslava Pazdery, členů zastupitelstva Anny Oulehlové, 

Ivo Rohovského, Ivo Horáka a kronikáře Mgr. Oldřicha Hnízdila. Přišli také potomci rodu Kožených 

Ladislav a Marcel Kožení. Jejich předkové se nejvíce o stavbu 

sokolovny zasloužili.  

V zadní části pamětního kamene, označeného 

letopočtem 1934, byla vyjmuta měděná skříňka a odvezena do 

kanceláře starosty městyse. Zde byla otevřena a starosta Ing. Jiří 

Servít  pak „odhalil její tajemství“. Našly se zde zakládací listiny 

sokolovny, seznam členů Sokola Měřín, pojednání o obci, 

kovové mince, fotografie dělníků, kteří se podíleli na stavbě 

sokolovny. Přiložen byl i týdeník Velkomeziříčsko a Věstník 

sokolské jednoty plukovníka Švece. I když tyto historické 

dokumenty „čekaly“ 80 roků, byly v bezvadném stavu. 

Z jakých důvodů a za jakým účelem byl pamětní kámen 

v r. 2015 vyjmut? V roce 2015 proběhne velký zásah do celé budovy, pamětní kámen bylo třeba 

vyjmout a stávající zápisy doplnit o aktuální údaje a znovu uložit do pamětního kamene. O co se 

vlastně bude jednat? Sokolovna v Měříně sloužila obci téměř 80 roků. Mnoho let sloužila sokolské 

jednotě, později široké měřínské veřejnosti.  Probíhala zde pravidelná sokolská cvičení, hrála se 

ochotnická divadla, promítalo se kino, pořádaly se taneční zábavy, různé kulturní akce a veřejné 

schůze. I když během let docházelo k menším či větším opravám a úpravám, „zub času“ neúprosně 

pracoval v neprospěch budovy. V posledních pěti letech, od roku 2010 byla sokolovna uzavřena pro 

havarijní stav. Právě zde vyvstala ta složitá situace a dilema, co dál s budovou, která je od roku 2009 

majetkem městyse, neboť definitivně přestala sloužit svému účelu. Po delších jednáních 

zastupitelstva padlo konečné rozhodnutí. Provést generální rekonstrukci celé stavby, která si ale 

vyžádá nemalé finanční zatížení obce. Rekonstrukce začne v roce 2015.  

A nyní necháme promlouvat historii a vrátíme se do let 1933 – 1934. Podnět ke stavbě 

sokolovny byl dán spolumajitelem fy. Antonína Koženého a synové, Petrem Koženým, který daroval 

sokolské jednotě k tomuto účelu 1 měřici stavebního pozemku, 100 tisíc cihel a 50 tisíc korun hotově. 

Kromě toho ještě darovali ostatní spolumajitelé firmy, Jan Kožený ml. 50 tisíc cihel, Jan Kožený st. 10 

tisíc korun hotově a Josef Karbaš, majitel cihelny, 10 tisíc cihel. V mimořádné valné hromadě 2.3.1933 



bylo usneseno zahájit stavbu, současně byla odhlasována pracovní povinnost na člena 100 hodin 

práce na stavbě nebo 200 korun hotově. Byl zvolen stavební odbor s předsedou Petrem Koženým. 

Plány na stavbu vypracoval zednický mistr František Lysák. Náklad na stavbu bez vnitřního zařízení byl 

rozpočten na 280 tisíc korun. Vnitřní zařízení bylo odhadnuto na 40 tisíc korun. V roce 1933 byla 

hrubá stavba postavena a na zimu zastřešena. Brzy na jaře r.1934 se pokračovalo až do podzimu, kdy 

byla stavba dokončena. Největší zásluhu na postavení sokolovny měl rod Kožených, spolumajitelé 

jircháren v Měříně.  

Tolik ze zápisů zakládacích listin pamětního kamene.  

A nyní nahlédneme do obecních kronik. 

„Na podzim roku 1933 začala jednota Sokol stavět na louce vedle hostince Žofie Kožené rozsáhlou 

budovu sokolovny za obětavého přispění všeho členstva a pokrokových občanů z místa i z okolí. 

Budova byla do počátku zimy pod střechou. Stavbu prováděl zednický mistr František Lysák. Stavba 

probíhala poměrně rychle a sokolovna byla do roka postavena. 

A nadešel velký svátek pro sokolskou Jednotu Měřín. V neděli 29. června 1934 konala místní 

tělocvičná jednota Sokol slavnostní rozvinutí praporu darovaného členkou Anastazií Koženou a 

zasazení pamětního kamene do novostavby sokolovny. Účastníci se shromáždili na školním hřišti u 

jihlavské silnice, odkud po rozvinutí praporu a proslovu učitele Jana Nechvátala vyšel průvod 

krojovaných příslušníků Sokola s hudbou k sokolovně. V průvodu byl vezen ověnčený pamětní kámen 

s letopočtem 1934. U sokolovny po zapění dvou sborů  pěveckého kroužku Sokola a po proslovu 

starosty z Velkého Meziříčí Dr. Karla Rosendorfa byl pamětní kámen zasazen do průčelí sokolovny 

vlevo od hlavního vchodu. Obsah vložené zakládací listiny byl přečten ředitelem Ludvíkem Musilem, 

který též vysvětlil účel pamětního kamene a uvedl, jaký obsah byl do schránky v kameni vložen. 

Ačkoliv počasí nebylo příznivé, přesto přišlo mnoho občanů z místa i z okolí.  

 Další slavnostní akce se konala 5. srpna 1934, kdy sokolská Jednota v Měříně otevřela 

dostavěnou sokolovnu. Po průvodu městečkem byla nová budova po projevu Dr. Karla Rosendorfa a 

Ing. Antonína Večeře, odevzdána předsedou stavebního odboru Petrem Koženým členstvu Sokola a 

klíče byly svěřeny náčelníku Jednoty, obecnímu tajemníkovi Josefu Sýkorovi. Na cvičišti se pak konalo 

cvičení Jednoty za účasti cvičenců i z blízkých jednot. V neděli 19. srpna 1934 se konalo v nové 

sokolovně první divadelní představení. Byl to Strakonický dudák od J.K.Tyla. Hra měla velký úspěch 

zásluhou režisérů Karla Kostky a Theodora Žítka. Hudební doprovod řídil kapelník sokolského kroužku 

Jan Růžička. Proslov před představením měl odborný učitel Adolf Mejzlík.“ 

Konec citace. 

Mgr. Oldřich Hnízdil 

Kronikář městyse 

 

 

 

 

 



Fotokopie pamětního listu vyjmutého ze schránky základního kamene sokolovny 6.2.2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


